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Oavgjort envig 
DIF-Hammarby 

ger Norrköping seriesegern?
Hade Djurgården vinstmålet inne i den hårda Stadionmatchen?

En säkert välkommen present fick 
Norrköpingskamraterna på fredags
kvällen av konkurrenterna i Div. II 
Djurgården och Hammarby, vilka to
go sig för att spela oavgjort 1—1 och 
alltså broderligt delade på de dyrbara 
seriepoängen.

Djurgården led ännu av sviterna 

från dusten med Reymersholm, och 
laget ställde upp betydligt ommöble
rat för nappataget med Söderbröder
na.

Pressen konstaterar enstämmigt en 
spännande och hård match, där väl
spelningen oftast lyste med sin från
varo.

Var resultatet rättvist? Meningar
na därom divigerade givetvis efter 
matchen, men majoriteten lade dock 
sin röst för Djurgården, som varande 
det lag, vilket bäst höll stilen och stod 
för de flesta av matchens njutbara 
moment. Enligt spelfördelningen ha
de nog en utgång med två måls över
vikt för de kristna betydligt bättre 
avspeglat spelfördelningen.

Hyttan Karlsson I, Västerås namn
kunnige bandyspelare, vilken föröv
rigt ledde kampen bra, hade dock 
oturen att icke hinna med ett av vän
stersidans snabba upplopp, då Putte 
Möller avslutade raiden med ett ka

nonhårt skott. Bollen smet blixt
snabbt förbi Bergqvist i Hammarby
målet, och i Djurgårdsläget skulle 
just jublet taga sin början då Berg
qvist plötsligt hade bollen i sina ny
por. Bollen var inne enligt välplace
rade åskådare, som konstaterade, att 
den slog i järnstången, vilken stöttar 
målet och därifrån tillbaks i armar
na på den smidige burvaktaren, som 
givetvis anammade den välkomna 
gratischansen.

Forts. å sista sid.

HUGO GRÖNQVIST 
som gjorde Djurgårdens mål.315

Kronor
till veckans vinnare 
av Djurgårdarens 

tips.
Se Sid. 4.



En straffspark 
ökar spänningen i

Kronoberg och Nynäshamn hota Stures serieseger. 
Flera seriefinaler stunda.

Ville Ekblads inprickade straff
spark på Sture i fredagsmatchen mel
lan serieledaren och Kungsholms 
S. K. satte faktiskt den färg på serie
striden, som man gått och väntat på 
för spänningens skull. Sture blev 
därmed utan poäng och får nu på all
var räkna med Kronoberg och Ny
näshamn. Matcherna mellan Nynäs
hamn—Sture, Kronoberg—Nynäs
hamn och Kronoberg—Sture torde nu 
bli avgörande för serien.

Matchen i Nynäshamn går nog till hem
malaget, medan de båda Kronis-drabbning
arna kunna få vilken utgång som helst. 
Om Hedberg håller formen och Krono
bergs-kedjan är lika effektiv som i Karl
bergs-matchen, kan segern mycket väl gå 
till kungsholmarna, ty i verkligheten ligger 
Kronoberg endast två poäng efter Sture. 
För Nynäsborna är ställningen mer kompli
cerad. Med seger över Sture i Nynäs
hamn och över Kronoberg på Stadshagen, 
fordras det att Kronoberg skall vinna sin 
match över Sture, för att Nynäshamn skall 
vinna på bättre målkvot. Detta naturligt
vis under förutsättning att dessa lag vinna 
över sina andra motståndare. Efter denna 
teoretiska utredning måste man hålla med 
om, att åtminstone Nynäshamns uppgift 
blir i svåraste laget.

Det ser ut som om Enebyberg skulle gå 
mot en ny vår och klänga sig kvar i klass 
1. Förra söndagens bortaseger (3—2) över 
Norrviken var nämligen ganska stark, och 
så var ju triumfen ytterligare värdefull, då 
en av huvudkonkurrenterna om nerflytt
ningsplatserna blev stoppad. Likaså bör
jar det arta sig för Lilljanshof, som klub
bade ner Wejdeby-förstärkta Göta med 
4—0. Göta brydde sig dock inte så mycket 
om sin förlorade (men återbördade) son, 
som fick gå tämligen ensam på sin vän
sterkant och blev serverad en boll så där 
ungefär varje halvtimme, och då vår det 
ju inte så gott att hjälpa till hur gärna

Klass I

han än ville. Olympia, Norrviken och 
Göta få nu på allvar rycka upp sig, om 
de skola ha någon chans att hålla sig kvar.

Allt hårdare i klass 2.
I klass 2 blir ställningen mer kompli

cerad för varje match. Triangeln och 
Tureberg får det allt svårare att hålla kon
kurrenterna från livet och se inte heller 
ut att lyckas. Bästa seriestarten har otvi
velaktigt Eriksdal haft med sina 9—2 på 
Triangeln och 6—1 mot Holmia, och vi 
spå nog inte alltför mycket fel om det 
framåtgående Söder-laget tippas som en 
av de lyckliga som blir uppflyttad till 
klass 1. Men om det andra laget blir 
Djurgårdshof, Rålambshof eller något av 
förstadslagen, låta vi vara osagt.

Essingen hade glädjen se en av sina 
värsta konkurrenter till seriesegern i klass 
3 bli hejdad för en tid sedan. Det var då 
Danderyd överraskande slog Hornstull 
med 1—0 på ”Östermalms”, vilket visar, 
att djursholmarna kunna spela en smula 
boll även på andra planer än Djursholms. 
”Veckans omnämnande” för denna klass 
förtjänar annars gamla Swithiod, som 
triumferade med hela 3—0 över Aspudden. 
Heder åt vittröjorna, Stockholmsseriens 
äldsta och trognaste deltagare!

I klass 4 tycks det dröja, innan den 
bomb exploderar som skall skilja de många 
serieaspiranterna åt. Lidingökamraterna 
och Brimer ha dock förlorat goda chanser 
genom nederlag, medan Norrmalm och 
Kungsholms I. F. bli besvärliga för Väsby 
och Bromsten.

Ännu så länge behöver inte Stureby 
vara orolig för sin tilltänkta serieseger i 
klass 5, men få Swedenhof och Astor hålla 
på, kanske det kan bli benigt. Senaste 
omgångens överraskning svarade Sweden
hof för genom att basa av Hässelby på 
dess mammas gata med det synnerligen 
imponerande resultat 5—0. Synd att Söder
laget förlorade ett par matcher i höstas, 
annars kanske Stureby fått se upp med de 
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blåtröjade söderpojkarna.

Om reservlagsserien.
Det var länge sen Djurgårdens B-lag 

triumferade med en serieseger. Noga räk
nat var det 1926, då laget briljerade med 
seger i Stockholmsserien klass 1. Sista 
året som reservlag och representationslag 
spelade tillsammans i Stockholmsserien.

Men förra säsongen var seriesegern så. 
nära som tänkas kan. Hammarby B vann 
ju på målkvot. Vår sista match stod mot 
Göta B på Traneberg, tragisk i åminnelse.. 
Det gällde ju att göra 7 eller 8 mål och 
hålla nollan, och det var ungefär vad la
get var gott för. Men Göta som hade 
okvalificerade Olle Eckerström med stäckte 
förhoppningarna just genom denne spela
res medverkan. Eckerström gjorde ett 
mål, och ”så var den da’n förstörd”, som 
Rolf sjöng en gång i tiden.

I år leder emellertid B-laget med fem 
poäng före Hammarby, med en match 
mindre spelad och bättre målkvot, och det 
skall väl i herrans namn räcka för de åter
stående sex matcherna.

I reservlagsserien klass 2 torde man be
höva vända tabellen upp och ner, för där 
ligger C-laget sist. Men ärade spelare få. 
väl vända på spellyckan i stället.



Sätt igång med träningen!
Det börjar lida framåt med våren 

och allmänidrottsmännens säsong 
närmar sig med stora steg. Redan 
kastar Dagsbladsstafetten sin slag
skugga över klubbarnas förberedelser 
för säsongen.

Djurgårdens för utomstående så 
överraskande lag i fjolårets 20-man
natävling, klass II har i år lidit en 
hel del förluster. Ekman, Lourié och 
Fritte Andersson ha gått till andra 
föreningar, Tore Jonsson har skör
dats av liemannen och Harry Eriks
son kommer väl att springa i old
boyslaget, om föreningen nu mäktar 
ställa upp ett dylikt.

Det blir som synes många luckor 
att fylla och eftersom årets tävling är 
för 25-mannalag fordras det minst 10 
nya män i laget. Ingen bör dock 
inbilla sig att det blir lätt att komma 
med i laget för den skull. Redan ha

Bowlarne
spurta.
KKS besegrades i klubbmatchen.

Djurgården och Kägelklubben 
Strike möttes på onsdag och torsdag i 
en klubbmatch, vilken resulterade i 
en klar seger för Djurgården, som 
härmed tog en glädjande revansch 
för de bägge nederlagen i bowling
ligans 1:a klass.

Första dagen spelade man på DIF:s 
hemmaplan, det vill säga Östermalms
hallen. KKS tog i första omgången 
en knapp ledning med 60 poäng, vilka 
dock DIF :s andra omgång tog igen 
och mera till. Slutmännen spelade 
ypperligt, och när dagens tävlingar 
voro avslutade hade KKS förlorat 
över 400 poäng. På torsdagen av
slutades matchen på Sveahallen, och 
litet var tänkte nog att KKS:arna 
på hemmasalongen skulle visa sig på 
styva linan. Djurgårdarna gåvo sig 
dock icke om än KKS efter de två 
första omgångarna knappat in DIF :s 
försprång med 90 poäng. Liksom på 
onsdagen kommo Djurgårdarnas slut
män med en rasande grann slutspurt, 
vilken icke lämnade KKS:arna någon 
chans.

Slutresultatet blev att Djurgården 
besegrade sina fruktade motståndare 
med icke mindre än 760 poäng, en 
seger, vilken trots alla framgångar 
under säsongen måste sättas i främ
sta rummet. De tre bästa djurgårdar
na blevo: Gustav Ekberg 1,626, Hen

Dagbladsstafetten 
står för dörren.
Arets bana 

förpliktigat.
ett 30-tal mannar lagt sig i träning 
med sikt just på Dagbladet och med 
sikt på en ny seger, denna gång i 25-
mannatävlingens klass II.

Den uppgiften kan synas hopplös 
nu när bästa löparen — Ekman — 
förlorats. Men saken är inte alls 
hopplös ty en sådan tävling som Dag
bladet vinnes inte på en enda mans 
insats utan på hela lagets. Förresten 
äro grabbarna i allmänidrottssektio
nen verkliga Djurgårdare bl. a. i den 
egenskapen att de besitta det äkta 

ry Lundgren 1,605, Östen Eriksson 
1,601.

Flera framgångar
har bowlarna inregistrerat den sista tiden. 
Östen Eriksson har sin vana trogen åter 
firat en överlägsen triumf i det han vid 
stadsmatchen mellan Göteborg och Stock
holm hemförde den individuella segern. 
Vid City-mästerskapet i söndags (30 april), 
var Gustav Ekberg ytterst nära att taga 
hem titeln. Ett genomslag i sista rutan 
grusade dock förhoppningarna, och det 
blev hemmaspelaren och distriktsmästaren 
Putte Gustavsson, S. I. S., som tog årets 
värdighet av Citymästaren. I juniorklas
sen segrade Gustav Johansson, Djurgår
den. En välförtjänt framgång efter en 
energisk säsong. De bägge djurgårdarnas 
poänger voro: Ekberg 1,734, Johansson 
1,607.
Gustav Ekberg,

vilken under den sista tiden varit i verk
ligt kanonslag firade på lördagen ytterli
gare en triumf i det han hemförde Riddar
kannan och samtidigt Riddarhallens mäs
terskap. Hans segerpoäng var 1041. Även 
på andra plats kom en djurgårdare, Östen 
Eriksson höll sig sin vana trogen. väl 
framme och fullbordade Djurgårdens vic
toria med 1027.

Djurgårdshumöret och aldrig tappa 
sugen. När tävlingen kommer ta de 
ut allt vad de besitta av kraft och 
offra sig helt för laget. Och på så
dana egenskaper kommer man långt.

Träningen på Traneberg har redan 
påbörjats och kommer att fortgå tis
dagar, fredagar och söndagar. Slut 
upp snarast möjligt juniorer, seniorer 
och old-boys!

Dagbladsbanan går fr. o. m. i år 
på Djurgården i hela sin sträckning. 
Precis som upplagt för en triumf för 
Djurgården. Och om denna kunde 
vinnas med ett lag utan stjärnor så 
förringar detta inte prestationens 
värde.

Sätt genast i gång med träningen. 
Om 20 dagar eller närmare bestämt 
den 28 maj går tävlingen av stapeln.

Prof.

Gagnas
idrotten

av att en idrottsförening, som förhyr 
Stadion, den svenska idrottens hög
borg, icke äger rätt innanför dess mu
rar försälja program till dagens täv
lan, ej heller sitt ägandes medlems
blad, därför att ett konsortium privat
personer funnit förenligt med sina 
egna intressen att ur den idrotts
intresserade allmänhetens ficka draga 
de fattiga slantar, som en under eko
nomiskt betryck arbetande idrotts
förening så väl behöver?

Gagnas Stadionpubliken av att des
sa herrar sätta sig på sina höga hästar 
och under åberopande av kontrakts
bestämmelser protestera mot att 
publiken får möjlighet att få veta 
laguppställningarna, trots att de själ
va icke ha för avsikt att trycka pro
gram ?

Djurgårdaren lämnar frågan fri.

DIF:s orienterare
höllo årsmöte fredagen den 19 april i 

Fiskartorpsstugan. Den gamla styrelsen 
omvaldes; som ny ledamot invaldes J. A. 
Byhlund. Styrelsen har följande sam
mansättning : ordf. Birger Nylund, sekr. 
Axel Jonson, kassör Douglas Olsson, 
klubbmästare Nils Horney, utan särskild 
funktion Algot Lagerholm och J. A. Byh
lund.



Oavgjort envig
forts. fr. sid. 1.
”Djurgården har ingen tur” an

märkte en gammal stadionkund, och 
trots en aktningsvärd skicklighet må
ste ett lag ha tur. Men det tycks va
ra förgjort, när det gäller Djurgår
den, fortsatte han.

Det kan vara mycket sant, att Djur
gården just icke lider av någon över
driven tur i de avgörande momenten, 
men i fredags brast det för mycket i 
en hel del andra saker för att kunna 
anklaga fru Fortuna för det olyckli
ga resultatet, vilket för övrigt kun
nat bli ännu sämre; Hammarbys ked
ja var aldrig ofarlig under matchen.

Vi förstå så väl lagledningens svå
righeter, och det är ju lätt att kriti
sera och vara efterklok, men beträf
fande fredagens uppställning på 
Djurgårdslaget kan ledningen icke 
undgå kritik. Hur många gånger 
har det icke konstaterats, att det är 
Putte Grönqvist, vilken från sin gan
ska tillbakadragna post som vänster 
eller högerinner dirigerar spelet. Och 
då Grönqvist för närvarande befinner 
sig i en form som aldrig förr, är det 
oförklarligt och fel att taga bort sjä
len i ett anfall som mycket väl kun
nat vara det bästa försvaret.

Även vid fredagsmatchen visade 
Grönqvist, var hans rätta plats är. Så 
fort han återtog sin plats i anfalls
kedjan, blev det en helt annan sprätt 
på anfallen och förvirringen större 
och större i Hammarbys försvar. 
Grönqvist skötte egenhändigt om ut
jämningen, och Bälsta-Johansson blev 
etter farligare, när Putte slöt upp till 
hans sida.

Ytterligare förstärkt hade laget 
kunnat bli, om Ivar André ersatt 
Jeppe Andersson som högerytter. 
Jeppe visade mot Reymersholm, att 
han hade långt kvar till sin bästa 
form; förklarligt nog, ty omedvetet 
blir en spelare försiktigare efter en 
sådan justering, som Jeppe varit ut
satt för. Tiden för att återvinna spel
styrkan har varit för kort.

Sten Grönqvist visade mot Årsta, 
att han är en fullkomligt acceptabel 
halvbacksreserv, om man nu icke vå
gade tro, att Harry Sundbergs kon
dition skulle stoppa. Vi tro dock, att 
Harrys rutin och välspelning skulle 
ha haft ett välgörande inflytande på 
spelet. Vi kunna givetvis icke påstå, 
att Djurgården skulle ha vunnit kam
pen, men möjligheterna därtill hade 
varit större.

För att återgå till själva matchen 
så gjorde varje Djurgårdare sitt efter 
allra bästa förmåga, och ingen kan

Tio 3:or segrade i 5:te 
tipsomgången.

HARRY ANDERSSON
vilken gjorde en verklig praktmatch.

klandras. För att börja i målet gjor
de Hagelin vad honom ankom. Han 
hade mycket litet att göra, och för 
Hammarbys mål kan han icke lastas, 
ty så nära som Gillström släpptes, 
hade han icke stor chans att rädda.

Mannen för dagen
var förutom Grönqvist, store tunge Har

ry Andersson, vilken tydligen kände sitt 
ansvar i kapten Greven Anderssons från
varo. Harry har sällan gjort en sådan 
meriterande insats i Djurgårdens första 
lag ,och de gånger, som Hammarbys for
wards lyckades överlista honom, voro lätt 
räknade. Harry lyckades hart när med 
allt, och särskilt perfekta voro hans bryt
ningar med huvudet. Planens utan kon
kurrens bästa backspelare.

Partnern Evert Munko Lindberg gjorde 
en bra debut. Visserligen började han för
klarligt nog litet nervöst, men spelade upp 
sig storartat för att mot slutet vara full
god. Bäst av halvbackarna — ja, bäst på 
plan som halvback och som forwards—var 
Putte Grönqvist; därom äro meningarna 
säkert enstämmiga. Pelle Hånell gjorde 
en ypperlig kamp och vårdar han sig litet 
mera om matningarna och frisparkarna 
blir han helt utan fel. Söderström var en 
blandning på gott och ont. Efter en per
fekt brytning följde för ofta en matning, 
som gick alldeles uppåt väggarna.

Bällsta och Garpe voro bägge i slag. 
Den förstnämnda hade icke så litet otur 
vid ett par charmanta genombrott och 
skuggades dessutom av Schirmer, vilken 
faktiskt tycktes vara klistrad vid motstån
daren. Garpe visade utom ett gott spel — 
planens finaste kondition. Det var ett 
verkligt jättearbete, som utfördes på den 
kanten. Möller icke som i fjol, men han 
svältes för mycket på Bertil Anderssons 
bekostnad.

Trots allt finnes det dock ännu hopp. 
Mycket återstår ännu, och i fotboll komma 
överraskningarna som en blixt från klar 
himmel. Det skulle säkert glädja många 
djurgårdshjärtan att åter få gå från Sta
dion efter en djurgårdsseger i allsvenska 
segern över AIK som revansch för många 
överlägsna småleenden från anhängarna av

Söndagens häftiga och ihållande 
regn ställde till en hel del oreda för 
deltagarna i tippningstävlingen. Att 
spela på torr plan är en sak att spela 
på våt och hal plan en annan. Re
sultaten av söndagens matcher blevo 
för den skull svåra att förutsäga och 
ingen av de många tipparna lyckades 
att få mer än tre rätt.

Resultaten av de å förra veckans 
kupong upptagna matcherna voro: 
AIK—Örgryte 2—0 
Göteborg—Halmia 1—0 
Elfsborg—Sleipner 3—0 
Eskilstuna—GAIS 0—1 
Sandviken—Hälsingborg 1—2 
Landskrona—Malmö FF 2—0.

Inte mindre än tio tippare få dela 
på prissumman 315 kronor.

Dessa tio äro Erik Johansson, Va
nadisvägen 2, n. b., Harry Larsson, 
M. Prästgårdsgatan 38, 1 tr. ö. g., 
adress Carlsson, Gösta T. V. Johans
son, Björngårdsgatan 11, 2 tr., Arvid 
Eriksson, Åhlén & Åkerlund, Djup
tryckeriet, Nils Bruse, D. N., Bertil 
Walla, Bergsgatan 18, Nils Nord
berg, Tegnérsgatan 37 Henry Pet
tersson, Bondesonsgatan 6, 1 rt., Fr. 
H. Sundstedt, Stjärnhjelmsgatan 27 
P, Holmia samt Erik Johannesson, 
Högbergsgatan 14 A. Den sistnämn
de hade vi nöjet att se som vinnare 
även för tre veckor sedan. En verk
lig export tydligen. Samtliga äro väl
komna upp till Djurgårdarens expe
dition torsdagen den 11 maj.

Denna vecka 
finnas 4 allsvenska och 2 matcher i 
Division II Östra upptagna å tips
kupongen, vilken som vanligt medföl
jer Djurgårdaren såsom bilaga.

Kupongerna skola vara inlämnade 
senast lördagen den 13 maj 1933.

Inlämningsställena finnas utsatta 
på kupongen.

Ställningen i
Allsvenskan.

Gais 17 12 2 3 56—25 26
Hälsingborg 17 II 3 3 50—32 25
AIK. 17 II 1 5 53—26 23
Göteborg 17 9 3 5 45—29 21
Eskilstuna 17 9 1 7 40—37 19
Elfsborg 17 7 2 8 37—39 16
Sandviken 17 6 3 8 32—37 15
Malmö FF 18 6 2 10 33—59 14
Landskrona 18 5 3 10 31—45 13
Sleipner 18 5 3 10 26—44 13
Örgryte 17 5 2 10 27—35 12
Halmia 18 4 3 II 20—42 II
de guldkantade Svartingarna.

Det bleve faktiskt fest. Ty även i går 
konstaterades tillfredsställelse på det hål
let över att gamla Djurgårn gick miste om 
en poäng.

0:orna gäckade många tippares segerförhoppningar

Alfr. Lundberg & C:o, Tryckeri, Stockholm 1933.


